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Beleidsplan 

Statutaire doelstelling: 

Het organiseren en uitvoeren van festiviteiten in Vijfhuizen en omstreken, daaronder begrepen het 

organiseren en doen uitvoeren van wedstrijden en voorstellingen en voorts al hetgeen met een en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

des woords. 

In de praktijk: 

De Feestweek Vijfhuizen wordt georganiseerd sinds 1980 en is een jaarlijks terugkerend fenomeen in 

de 2e volledige week van September. Elk jaar is er een nieuw thema. Er worden gedurende deze week 

in het dorp diverse festiviteiten georganiseerd voor jong en oud welke wordt afgesloten met een 

jaarmarkt op de 2e zaterdag van September. Aan de evenementen doen ca. 1000 dorpsgenoten mee 

met daarnaast vele toeschouwers. De jaarmarkt wordt bezocht door ca. 20.000 bezoekers. 

Programma : 

Het programma voor 2021 moet nog worden samengesteld, maar onderstaand het programma van 

2019 wat vergelijkbaar is. 

 

 

  



Beleid 

De Feestweek van Vijfhuizen vindt altijd plaats in de 2e volle week van September. In 2021 vindt de 

Feestweek plaats van 4 t/m 11 September. Op de 2e zaterdag van September is er de Jaarmarkt. In 

Maart/ April wordt tijdens een feestavond bij een lokale horeca ondernemer het thema voor het 

nieuwe jaar bekend gemaakt. (Door Corona is de Feestweek in 2020 niet door gegaan en op het 

moment van schrijven is ook de editie van 2021 nog zeer onzeker) 

Het bestuur en werkgroepen van de feestweek komen vanaf medio januari 2-wekelijks bij elkaar voor 

overleg of frequenter indien noodzakelijk. De te organiseren activiteiten en werkzaamheden zijn 

vastgelegd in een draaiboek. Het draaiboek wordt gehanteerd als leidraad. De werkzaamheden van de 

stichting richten zich op het aanvragen en verkrijgen van de vergunningen bij de gemeentelijke 

instellingen, het vastleggen van de agenda en activiteiten tijdens de feestweek, overleg met de lokale 

horeca, het werven van sponsoren, het werven van deelnemers. Het bestuur is ook belast met de 

veiligheid (i.s.m. beveiligingsbedrijf, EHBO, brandweer, handhaving en politie) en het toepassen van 

de drank en horecavergunning. Daarnaast heeft de stichting ook een creatieve taak; het bepalen van 

het thema en alle zaken die daarmee te maken hebben. Hierbij valt te denken aan aankleding van de 

feesttent, het maken van spellen, het maken van en programmaboekje, het boeken van DJ’s en 

artiesten. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast 

zijn er diverse commissieleden en werkgroepen voor de diverse onderdelen, o.a. een bouwploeg. Geen 

van de bestuursleden dan wel commissieleden krijgt een vergoeding en voeren hun taken hobby-matig 

uit. 

Werving van gelden 

De stichting werft haar inkomsten bij sponsoren. Veelal zijn dit lokale bedrijven die de feestweek al 

jaren ondersteunen. Daarnaast wordt er aan de deelnemers van de spellen een vergoeding gevraagd. 

Zowel sponsoren als deelnemers hebben hierdoor vrij toegang aan de feestavonden. Voor overige 

geïnteresseerden zijn er passe-partouts te koop voor de feestavonden. Wat betreft de jaarmarkt, hier 

worden de inkomsten geworven door de verkoop van kramen aan de standhouders. 

Beheer van gelden 

Grotere uitgaven worden goedgekeurd door het dagelijks bestuur. Dit zijn o.a. kosten voor beveiliging 

en verkeersregelaars, gemeentelijke belastingen (leges), huur van apparatuur (geluid) en het boeken 

van artiesten. Voor overige kosten wordt de procedure gehanteerd dat eerst toestemming wordt 

gevraagd. Denk hierbij aan aanschaf van bouwmaterialen door de bouwploeg. Commissieleden 

kunnen beperkt kleine uitgaven declareren bij de penningmeester. De penningmeester houdt de 

boeken bij en accordeert de inkomsten en uitgaven. De stichting heeft geen winstoogmerk. De 

stichting heeft wel de visie dat er voldoende saldo aanwezig moet zijn om bepaalde kosten voor te 

financieren en ook een Feestweek te kunnen organiseren zonder sponsoren. 

Bestuur 

Zie de website www.feestweekvijfhuizen.nl 

Of  

KvK uittreksel, de bestuurders ontvangen geen enkele beloning. 

http://www.feestweekvijfhuizen.nl/

